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BRIGHTCUBE ONTZORGT
BEDRIJVEN OP HR-VLAK
B E D R I J F S P R O F I E L

Het grootste kapitaal is het menselijk
kapitaal. Net daarom is het belangrijk
om er als bedrijf zorg voor te dragen.
Het Hasseltse Brightcube ondersteunt
ondernemingen in hun hr-aanpak.
“Van rekrutering en selectie tot
hr-advies, changemanagement,
onboardingprogramma’s,
performancetrajecten … We ontzorgen
bedrijfsleiders zodat ze meer tijd
krijgen voor hun corebusiness”, zegt
zaakvoerster Ruth Lenaers.

Ruth Lenaers

In 2018 sloegen Ruth
Lenaers en echtgenoot
Bert Vanmanshoven met
Brightcube ook professioneel de handen in elkaar na
meer dan 15 jaar bedrijfservaring. Ruth – psychologe en
hr-experte – verzorgt vandaag
de basis voor het hr-maatwerk dat ze hun klanten,
vooral kmo’s, aanbieden.

Tijdbesparing voor
bedrijfsleiders

Brightcube
Godfried Bomansstraat 12
3511 Hasselt
T. 011 96 54 24
ruth@brightcube.be
bert@brightcube.be
www.brightcube.be

“Tijdens onze professionele
carrières merkten we dat veel
bedrijven nood hebben aan
ondersteuning op hr-vlak”,
zegt Ruth Lenaers. “Zeker firma’s die in volle groei zijn.
Want groeien betekent dat
er plots heel wat nieuwe uitdagingen zijn, vooral op het
vlak van personeel. Door
een expansie komen immers
bestaande zaken op losse
schroeven te staan, en loopt
niet alles meer zoals vroeger.
Dat is heel normaal, maar het
vraagt wél om een nieuwe
aanpak en aangepaste processen. Op dat moment staat
Brightcube bedrijfsleiders
bij met de juiste expertise.
Bovendien bespaart het hen
tijd. Kostbare tijd die ze liever
en beter investeren in hun kernactiviteiten en hun klanten.”

Hr-oplossingen
op maat

Persoonlijke
aanpak

Brightcube zet in op het totale
hr-plaatje. Voor alle hr-vraagstukken is er een oplossing.
“We zorgen ervoor dat de juiste
man of vrouw op de juiste
plaats terechtkomt”, verduidelijkt Ruth Lenaers. “Maar ook
de daaropvolgende fases behoren tot ons vakgebied. Het zo
belangrijke onboardingtraject,
bijvoorbeeld. Of competentiemanagement. Daarnaast helpen we bedrijven om nieuwe
interne processen te ontwikkelen of te optimaliseren. 100
% afgestemd op de noden op
dat moment.” Naast het hr-gegeven geeft Brightcube ook
Insights Discovery-workshops.
Die verhogen de zelfkennis
van medewerkers, en dragen
bij aan een betere teamgeest
met meer betrokkenheid.

“Bij de start van een samenwerking ga ik altijd eerst zelf ter
plaatse bij het bedrijf. Daarna
is het vooral belangrijk om heel
goed te luisteren”, legt Ruth
Lenaers uit. “Dankzij mijn
ervaring in de hr-sector en psychologie kan ik snel inschatten
waar mogelijke pijnpunten
zitten. Zodra we die ‘gescand’
hebben, werken we een persoonlijk actieplan uit. Geen
grote theorieën, wel zaken die
onmiddellijk toepasbaar én
resultaatgericht zijn. We volgen
ook steeds alles van A tot Z zelf
op. Die persoonlijke aanpak
appreciëren onze klanten.” ���
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